
 Realitāte un iespējas: ...ņem makšķeri un ķer lielo 

zivi!... 

 

 

Bibliotēku nozares izglītības attīstības virzieni 
un iespējas izglītības kvalitātes 

paaugstināšanai: rezultāti, atziņas, pārdomas   

Pētījums  
 

 Evija Vjatere  

    Izglītības apvienības „I Fortum”  

                                 pētniecības sektora vadītāja 
  

 



Pētījuma mērķi 

noskaidrot: 

• nozares attīstības tendences un perspektīvas; 

• situāciju bibliotēku nozares izglītības jomā; 

• bibliotēku nozares speciālistu attieksmi/viedokli par 

neformālā ceļā gūto prasmju atzīšanu. 

 



Pētījuma mērķgrupas 

Nr. 

p.k. 

Mērķgrupa Pētījuma metodes 

1. Darba devēji Kvantitatīva aptauja  

2. Latvijas Bibliotēku padomes 

locekļi 

Fokusgrupu diskusija 

3. Bibliotēku nozares izglītības 

koncepcijas izstrādes darba 

grupas locekļi 

Fokusgrupu diskusija 

 

4. Izglītības jomas eksperti Dziļā intervija 

5. Valsts nozīmes bibliotēku un 

reģionu galveno bibliotēku 

direktori 

Fokusgrupu diskusija 

 

6. Nozares politikas veidotāji Dziļā intervija 

7. Reģionālo mācību centru 

vadītāji 

Daļēji strukturētā intervija 



      Nozares attīstības tendences tuvākajos 5 gados (%) 

Bibliotēku nozare attīstība 

5%

87%

3% 5%
Strauji attīstīsies

Attīstīsies

Paliks tādā pašā

līmenī

Sašaurināsies

• 87 % bibliotēku darbinieku uzskata, 
ka bibliotēku nozare attīstīsies 

• 79 % respondentu pārliecināti, ka 
attīstīsies respondentu pārstāvētā 
bibliotēka 

• Atslēgas vārdi: IKT attīstība, lasītāju 
pieprasījums, informācijas resursu 
daudzveidība, digitalizācija, LNB 
jaunā ēka, e-pakalpojumi, bibliotēka 
kā sociālās tikšanās vieta 

 
Respondenta bibliotēkas attīstība

8%

79%
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Strauji attīstīsies

Attīstīsies

Paliks tādā pašā

līmenī

Sašaurināsies

Nevaru atbildēt



Nozīmīgākie faktori, ko darba devējs ņem vērā, 

izlemjot, kuru pretendentu pieņemt darbā 

 

 

 

 

 

• Darba pieredze attiecīgajā 

jomā, amatā 

• Izglītība 

• Iemaņas 

• Prasmes 

• Personiskās īpašības 

• Izskats 



Nozīmīgākie faktori, ko darba devējs ņem vērā, izlemjot, kuru 

pretendentu pieņemt darbā

79%

68%

55%

55%
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37%

37%

37%

35%
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Darba prasmju demonstrējums

Personiskais iespaids

Interese par inovācijām un IT

Darba pieredze

Labas rekomendācijas 

Svešvalodu zināšanas 

Profesionālās aktivitātes 

Motivācija

Profesionālās prasmes 

Izglītība

• Visnebūtiskākie kritēriji: darbinieka rekomendācijas (21 %), darba 

pieredze (18 %). 



 

Vai jūsu bibliotēkā uz vietas var apgūt papildus 

zināšanas, prasmes un profesionālās kompetences, lai 

darbinieki kvalificēti veiktu darbu? 

 
Darba devējiem vienmēr 

jābūt gataviem specifiskas 

zināšanas saviem 

darbiniekiem iemācīt 

pašiem 

 

 

 

 

 

  Viedoklis  

 Jebkurš darbinieks, kas tiek 

pieņemts darbā, tiek apmācīts 

noteiktai darba vietai. Tā ir darba 

devēja atbildība, jo katrā darba 

vietā ir sava specifika, kas 

cilvēkam ir jāapgūst. To nevar 

apgūt ne tālākizglītībā, ne 

akadēmiskā, ne kādā citā 

izglītībā. Tās ir mācības noteiktai 

darba vietai” 

 



Darbinieku apmācības 

 

Vai jūsu bibliotēkā uz vietas var apgūt papildus zināšanas, 

prasmes un profesionālās kompetences? 

66%

21%

8% 5%

Iespējas mācīt esošos

darbiniekus, lai uzturētu

kompetences līmeni

Iespējas mācīt tikai

iesācējus pamata līmenī

Iespējas mācīt labākas,

nekā jebkur citur

Nevar piedāvāt mācību

iespējas



 

 Izglītības galvenais uzdevums ir spoguļus 
pārvērst par logiem  

 Sidney J.Harris 



 Bibliotēku nozares izglītība:  fokusgrupu diskusiju 

galvenie secinājumi 

 



Bibliotēku nozares formālā izglītība 

 

 

 
• Formālās izglītības sistēma nozarē 

ir sakārtota un pārdomāta – 
nodrošināta iespēja augstāko 
akadēmisko izglītību nozarē iegūt 
Latvijas Universitātē, bet 1.līmeņa 
profesionālo augstāko izglītību – 
Latvijas Kultūras koledžā.  

 Viedoklis  

 Pārdomāta sistēma. Sistēma izveidota 
tik pilnīga, kāda vien šobrīd pasaulē 
eksistē. Mums ir visu līmeņu izglītība. 

 

 

 

• Nav iespējas iegūt nozares 

izglītību tehnikumos un citās 

profesionālās izglītības iestādēs. 

• Nozarē nodarbinātajiem, kuriem ir 

cita izglītība, nav iespējas 

pārkvalificēties, nestudējot 

augstākās izglītības mācību 

iestādēs.  



Bibliotēku nozares izglītības sistēma 

 

 

 

• Nozarē nodrošināta 
profesionālā pilnveide: kursi, 
semināri, sanāksmes, 
praktikumi, diskusijas, citas 
apmācību formas 

• LNB,LU, v/a “KIS”, RGB, 
nevalstiskās sabiedriskās 
organizācijas 

 

 

 

 

 Viedoklis 

• Neformālā izglītība ir 
nesakārtota, nepārdomāta un 
nesistemātiska, darbojas pēc 
pieprasījuma/ piedāvājuma 
principa  

• Nav augstākā līmeņa 
profesionālās pilnveides 

 

 



Izglītības ekspertu viedoklis 

 

 Augstskolu uzdevums ir 

sagatavot zinošus, vispusīgus 

un domājošus cilvēkus  

 Laba izglītība ir tāda, kas dod 

aktuālās zināšanas un/vai 

prasmes, kas ir pietiekami plaši 

pielietojamas t.i., nav saistītas 

tikai ar vienu konkrētu profesiju. 

 



Kādām jābūt izglītības prasībām nozarē? 

 
• Bibliotēkās jāstrādā darbiniekiem ar nozares izglītību 

• Formālā izglītība jāizvirza kā obligāta 
 Viedoklis 

 Uzskatu, šajā darba situācijā bibliotēkā jāstrādā cilvēkam ar augstāko 
bibliotekāro izglītību un vairs ne tikai trīs gadu bakalaura izglītību, bet ar pilnu 
kompleksu 3+2. Tā ir pilna augstākā izglītība ar maģistra grādu galā! 

 Formālā izglītība ir sistēma. Tā dod zināšanu kopumu. 

 Augstskolu bibliotēkās noteikti jāstrādā bibliotekāriem ar augstāko izglītību  

 Jo izglītība būs labāka, jo labāka būs bibliotēka.  

 Augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem, galvenajiem speciālistiem jābūt maģistra 
grādam, ja ne konkrētajā nozarē, tad iepriekš iegūtai izglītībai jābūt maģistra 
grādam. Un tad tiek realizēta papildus tālākizglītības programmas neformālās 
izglītības virzienā. 



 

Vai ir nepieciešams dot iespēju bibliotekāriem bez 

bibliotekārās izglītības iegūt kvalifikāciju, sagatavojoties 

eksāmenam, neformālā ceļā (mācoties semināros, 

kursos)? 

• Pozitīvi vērtē ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto 

zināšanu un prasmju atzīšanu  

• 3.bibliotekāru kvalifikācijas līmenis būtu nosakāms kā 

obligāti minimālais, lai varētu strādāt bibliotēkā 

 



Galvenie secinājumi 

• Nepieciešamas izmaiņas normatīvajos dokumentos 

– Noteikt izglītības prasības bibliotēku darbiniekiem 

– Izstrādāt procedūras formālās un neformālas izglītības 

sasaistei  

– Noteikt prasības regulārai profesionālajai pilnveidei 

• 36 stundas 3 gadu laikā 

• Kredītpunktu sistēma (1 kredītpunkts – 40 stundas, 

piemēram, 4 kredītpunkti noteiktā laikā) 

 

 



Pētījums turpinās... 

 Izglītības jomas un nozares politikas veidotāju dziļās 

intervijas: 

– Darbs un konkurence bibliotēku nozarē 

– Bibliotekāru zināšanas, prasmes un kompetence 

– Līderības maiņa nozarē 

 

 Fokusgrupu diskusijas  





Nobeigumā... 

• Vēlu mums PACIETĪBU 

• Pacietība neaprobežojas ar prasmi gaidīt, kad to 

prasa apstākļi.  

• Tā ir arī neatlaidība un konsekvence darbā, kuru 

darām. Tā ir prasme sastādīt plānus un novest tos 

līdz galam. 

• Pacietība ir nepieciešama, ja gribam sasniegt kaut 

ko lielu un nozīmīgu savā dzīvē, nozarē. 

 




